
Frederikssund fyldes
Frederikssund  gør  det  igen.  I
50-året for vikingespillene  har
man fundet på en ny vanvittig
id6, der skal bringe byen på alles
læber - og på verdenskortet.

For 50 år siden lod frederiks-
sunderne  skægget  stå  til  stor
morskab    og    opmærksomhed
landet over, og til sommer bliver
det en stor samling glasfibergri-
se, der skal synliggøre byen.

Den vanvittige plan går ud på,
at byen fra juni til august skal
prydes  af omkring  100  grise  i
naturlig størrelse, der er malet i
kunstneriske farver,' og når det

hele  er  slut,  sælges  alle  grise-
basseme på stor auktion på by-
ens torv.

De mange grise vil til sommer
være i centrum for en lang ræk-
ke   begivenheder   i   Frederiks-
sund, og grisene hænger natur-
1igvis tæt sammen med årets ju-
bilæumsspil. Stykket, der kom-
mer til at hedde »Skjold og MØ«,
har  nemlig  Odins  gris  Særim-
ner på rollelisten.  Det var den
gris,  som  man  oppe  i Valhalla
kunne spise om aftenen - og da-
gen efter var den hel igen. Id6en
med  de  festlige  glasfibergrise

med svin
overalt i en by har så vidt vides
kun været gennemført en gang
før i verdenshistorien - det var i
Ltineburg   i   Tyskland   denne
sommer.

Det  var  også  her,  Frederiks-
sund-vikingerne    snusede    sig
frem til id6en.                         sjmon
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hele Frederikssund
Åretsv{hingespilbyggesopomenfan±astishid6
Frederikssund: Til
sommer fejrer vikinge-
spill-et 50årsjubi-    `
1æum, og i den forbin-
delse skal Frederiks-
sund på verdenskortet
igen. Det skal omkring
100 kunstnerisk
udsmykket glasfiberg-
rise placeret rundt i
byen være med til at
sørge for, og den helt
___'1  J  _    =  _1   £     _  +_    _  11   _  1___    I  _

kes med et vist kunstnerisk
niveau,   siger   Bert  Walter,

gårkE:åe|rJ.måpsg,kfiajlr:å6gå
virkelig er en succes.

Æle skal med
Tallet på 100 er nogenlunde
det  samme,  som Andr6 Wil-
helmsen fra Handelsstands-
foreningen  mener,  der  skal
til.

- Vi er blevet præsenteret
for  id6en,  og  bestyrelsen  i
Handelsstandsforeningen

»Skjoldogmø«iår2001
Frederikssund: Næste sommers vikingespil får tit-
len »Skjold og mø«, og det er igen Pierre Miehe-ren-
ard, der instruerer.

Stykket skrives af Martin Miehe-Renard, og han
vil sørge for at få skrevet Særimner - der kan spises
igen og igen - ind i fortællingen, så der bliver en klar
linie mellem spillet og byens grise-udsmykning.

Id6en med grisene stammer som nævnt fra Lune-
burg, hvor grisen var i centrum for byens  1000 års
fast. Dernede er grisen vistist. fordi det var salt i en



hele Frederikssund
Åretsv{hingesp{lbyggesopomenfan,±astishid6
Frederikssund: Til
sommer fejrer vikinge-
spillet 50års jubi-
læum, og i den forbin-
delse skal Frederiks-
sund på verdenskortet
igen. Det skal omkring
100 kunstnerisk
udsmykket glasfiberg-
rise placeret rundt i
byen være med til at
sørge for, og den helt
vilde id€er allerede~    -
ved at tage form. Sam-
tidig bliver Odins gris,
Særimner, skrevet ind
i stykket.

Lr5eodååekts:ournåikinågå:?iltåtr:
ske noget ekstraordinært, og
det kommer der så sandelig
også til.

Fra begyndelsen afjuni og
to  måneder  frem  skal  der
nemlig   opstilles   mere   end
100 glasfibergrise i naturlig
størrelse   rundt   omkring   i
byen. Meningen er, at butik-
ker, virksomheder, instituti-
oner  og  andre  der  har  lyst
køber   en   gris,   udsmykker
den og udstiller den så fest-
ligt og flot-som muligt.

De   mange   grise   skal  så
pryde bybilledet i de to som-
mermåneder og være med til
at    skabe    opmærksomhed
omkringbyenogvikingespil-
1et, der får Odins gris Særi-
mner   på   rollelisten.   Særi-
mner er grisen man kan spi-
se den ene dag, og dagen ef-
ter er den hel igen.

Det er Bert Walter fra lni-
tiativrådet,  der  er  ophavs-
mand til id6en, som han har
fundet inspiration til  på en
tur  i  sommer  til  Liineburg
nord  for  Hamborg.  Her var
id6en  gennemført  i  forbin-
delse  med  1000  året for by-
ens grundlæggelse.

- Dernede så vi de malede
grise, de  stod  alle vegne, og
det var oplagt at sige, at den
id6 kunne vi bruge, fortæller
Bert Walter, der i øjeblikket
kører  rundt  med  et  eksem-
plar  af glasfibergrisen i  sin
bil.

Han fortæller, at id6en er
blevet godt modtaget, og der
er allerede solgt omkring 30
grise. Man  skal betale 3000
kroner for den første gris, og
ifølge Bert Walter er der så
rabat på de efterfølgende.

-  Der  er  allerede  kendte
kunstnere,   som  har  meldt
sig til at udsmykke, og grise-
ne skal selvfølgelig udsmyk-

kes med et vist kunstnerisk
niveau,   siger   Bert  Walter,

gårkgåge|r,Omåpsg,kfaø`r?å6gå
virkelig er en succes.

Æle skal med
Tallet på 100 er nogenlunde
det samme, som Andr6 Wil-
helmsen fra Handelsstands-
foreningen  mener,  der  skal
til.

- Vi er blevet præsenteret
for  id6en,  og  bestyrelsen  i
HandelsstandsforQr±iQgen___
Syne-;, den er i.igtig god, men
det  kræver,  at  de  virkelig
skal  være  synlige,  hvis  det
skal  være  en  succes,  siger
Andr6 Wilhelmsen,  der me-
ner, det tegner godt, når der
allerede er lagt billet ind på
de første 30 grise.

-  Hele  byens  erhvervsliv
skal  bakke  op  om id6en,  og
det  her  er  så  tosset,  at  det
virkelig vil trække gæster og
omtale til, ogjeg tror, der kan
gå sport i at lave den sjoveste
gris,  siger  Andr6  Wilhelm-
sen, der allerede har planer
om, hvem der skal udsmyk-
ke hans egen gris.

Grise-auktion
Når  grisene  har  prydet by-
billedet  henover  sommeren
skal  de  efter planen sælges
på en stor auktion på Torvet
den 5. august.

Overskuddet fra den begi-
venhed vil så gå til en fond,
der har til formål  at  støtte
ungdomsarbejdet i byen.

»Skjoldogmø«iår2001
Frederikssund: Næste sommers vikingespil får tit-
len »Skjold og mø«, og det er igen Pierre Miehe-ren-
ard, der instruerer.

Stykket skrives af Martin Miehe-Renard, og han
vil sørge for at få skrevet Særimner - der kan spises
igen og igen - ind i fortællingen, så der bliver en klar
linie mellem spillet og byens grise-udsmykning.

Id6en med grisene stammer som nævnt fra Ltine-
burg, hvor grisen var i centrum for byens  1000 års
fasLD_emedeLer grisen vigtigt> fcdfdi det_ var salt_ i en
grisepels, der i sin tid førte til fundet at de saltminer,
der grundlagde byen.

Men i Frederikssund er det altså Odins gris fraval-
halla, der binder tingene sammen.

Men der kommer til at ske
meget   mere   med   grisen  i
centrum. Bert Walter fortæl-
ler, at vikingeme har planer
om  at  lave  verdens  største
grisefest på bløden, hvor der
skal   steges   100   grise   (jÅ}Æe
glasftber, red), og mens sprl-
let spiller vil der hver week-
end også være arrangemen-
ter, hvor grisene er med.

Grisene bliver støbt i Han-
nover, og de skal bestilles hos
Bert Walter eller på Turist-
kontoret i december og janu-
ar, og de dekores så i løbet af
foråret.  Bert  Walter  regner
med, at man så vidt muligt
vil   forsøge   at   sætte   eller
hænge grisene op på samme
tid  alle  steder,  og  han  har

masser af id6er til, hvordan
det kan gøres.

- Det er smart, at man mel-
der sig til så hurtigt som mu-
ligt, siger Bert Walter, der -
hvis  han  ikke   af  sig  selv
kommer  forbi  med  sin  gris
bag i bilen -kan fanges på te-
lefonen.

Undertegnede   skal   ikke
lægge   skjul   på,   at   avisen
også vil forsøge at erhverve
sig en gris, hvis  det er mu-

!i¥i#:||terå:å|noed¥iisgoåsiå
Særimner:     »Avisen     æder
man hver dag, og næste dag
er vi der igen!«

simon

Gri,sene kan hænges op el,ler stå på gaden. Her er det to banhrøuer-grise på TJej uæk
fra en banh i Lilneburg.
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Det er end"u wvi,st,
om der kommer

flyvende
banhrøuergrise i

Freder{ks sund til
sommer, men der

arbejdÅ3s på sagen.
Grisene her er fioto-

grc[feret i Tysk-
l,and sidste år.

Frarågrisetilfærdige
kunstværkeribyen
Enlangræhhehunstnerebakheropomgrise-intiictiivet
Frederikssund: Der
er fuld knald på pla-
nen om at befolke Fre-
derikssund med kunst-
nerisk farvelagte grise
til sommer. En lang
række kunstnere bak-
ker om id6en, og den
18. april etableres et
stort griseatelier i Fio-
mas gamle bygninger.

Pe:å:r#1Sseolmnåteurr:ikgasltggå`:
Frederikssund  i   anledning

åfTi#gleiski:1tetvseJ;uåitlæbTi?:
støbt.

Det sker på et tysk glasfi-
berværksted, og når grisene
er klar, sendes de til Frede-
rikssund.

B ert Walter, initiativtager-
ne til id6en, fortæller, at der i
samarbejde med kommunen
er   fundet   en   løsning   på
pladsproblemerne,    og   den
18.    april    er    der    officiel
åbning  af  et  grise-atelier  i
Fiomas gamle bygninger.

Her skal grisene males og
dekoreres, og der er allerede
en lang række af kunstnere,
der har meldt sig på banen

åovre:tdvÆj:eFaerds.e:oog#:eT;
Kreiberg, kommer til at stå i
spidsen for det malende gri-
se-værksted,   hvor   de   kan
hjælpe  amatørkunstnere  og
grupper med at dekorere gri-
Sene.

0g  Bert Walter  fortæller,
at Fliiger Farver har tilbudt
at sponsere farveme.

Id6en med det arbejdende

værksted er, at man her for
en   pris   på  omkring   1.000
kroner kan få dekoreret sin
gris inden 1. juni, men man
kan også lave en individuel
aftale med en af de etablere-
de  kunstnere,  der  er  gået
med på id6en. Bert Walter er
i øjeblikket ved at skrive ud
til  samtlige  grise-ejere,  og i
brevet får man nærmere in-
formationer  om,  hvad  man
nøjagtigt gør for at få farve-
laBesin#iet:r=|S;odttilfreds
med udviklingen af initiati-
vet, men han arbejder stadig
med flere uafldarede  punk-
ter i hele sagen.

-  Arrestgrisen  havde  lidt
startvanskelligheder,     men

åånki:festå:nb,o.rge€ef.t::låf`r:
den bliver sat op på taget af

retsbygningen,   og   tilladel-
serne  til  det  hentes  hjem i
øjeblikket,    fortæller    Bert
Walter.

Samtidig slår han fast, at
der også kommer en eller an-
den   form  for  skulptur  på
Tandstumpen  for  enden  af
Tippen,   men   der   mangler
fortsat tandlægemes opbak-
ning,  hvis  id6en  skal  gen-
nemføres som først planlagt.

Grise-id6en skal ses i sam-
menhæng  med  Odins  gris
Særimner, der er skrevet ind
i årets vikingespil, og nye in-
teresserede  grise-ejere  kan
ringe   til   Turistcenteret   i
Havnegade.

si,mon



Tirsdag  13. februar 2001

12 kunstnere
forsvundet
85fibergrisehanfå,demt{lbage
Frederikssund: I lør-
dags skev vi her på
siden om den lange
række af kunstnere,
der bakker op om initi-
ativet med til sommer
at udsmykke Frede-
rikssund med farveri-
ge glasfibergrise i
naurlig størrelse. Men
kunstnerne var for-
svundet.
En mindre teknisk misfors-
tåelse var årsag til, at vi i lør-
dags  ikke  nævnte  navnene
på de kunstnere, som har til-
budt  at  male  grise  i  Frede-
rikssund i løbet af foråret.

Vi  beklager  forvirringen,
men her er listen, som initia-
tivtager Bert Walter har of-
fentliggjort:

Kunstnerne Sven Åge Lar-
sen  og  Niels  Kreiberg  skal
stå for at holde gang i det ar-
bejdende    grise-værksted   i

Fioma-bygningen.  Værkste-
det åbner 18. april.

0g  så  har  Jeppe  Haged-
orn,   Bodil   Eje,   Jens   Gal-
schiøt Christophersen, Han-
ne   Galschiøt   Christopher-
sen,   Niels   Sylvest   og   Ole
Kortzau  også  sagt ja  til  at
give en hånd med i grise-pro-
jektet.

Sidstnævnte grinede ifølge
Bert Walter et kvarter i tele-
fonen, da han hørte budska-
bet,  for  »aldrig  havde  han
hørt magen til idiotisk id6.«

Udover de allerede nævnte
deltager også en række loka-
le kunstnere, og det er:

Sonny Asemota, Bernhard
Lipsøe, Villiam Skotte Olsen
og Leonard Olschensky.

I nærmeste fremtid får gri-
se-ejerne et brev tilsendt, og
i brevet får man uddybende
informationer  om  mulighe-
deme for at få malet sin glas-
fibergris.

si,mon
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Snartåbneraibejdendegrise-atelieriFioma!
FREDERIKSSUND:

Ligesom      krage      søger
mage, kan Særimnerprojek-
tet   i   Frederikssund   bruge
flere  kunstnere  eller  deko-
rationsbegavede  folk for at
få den store bredde i deko-
reringen,    som    100    grise
kræver.

0g selvom mange allere-
de har meldt sig - heriblandt
også kendte kunstnere - er
der stadig brug for friske og
farveglade folk, der vil være
med på spøgen.

Initiativrådets    og    Han-
delsstandsforeningens initi-
ativ er en så overvældende
succes,  at der nu kun er  15
grise tilbage.  Men ikke kun
ftlder  100  grise  meget;  det
er  også  over  200  kvadrat-
meter    griseoverflade,    der
skal   dekoreres   -   og   det
kræver plads.

LØsningen    er    fundet    i
kommunens regi, idet bibli-
oteket har stillet den ene af
Fioma-hallerne  til  rådighed
som atelier.

2 lokale kunstnere har til-
budt sig for at kunne holde
atelieret  åbent  fra  den   18.
april  til  1. juni.  Det vil være
åbent for borgerne og byens
besøgende, som her vil kun-
ne   opleve   et   arbejdende
atelier,  ligesom  atelieret vil
udgøre    en    kæmpeudfor-
dring  for  amatørkunstnere
og kunstnergrupper, der får
mulighed    for    at    arbejde
sammen med professionel-
le kunstnere. - Farver og lak
sponsoreres  af et  stort  fir-
ma, og produkterne vil være
til rådighed i ateliet for gri-
sedokoratøreme,   herunder
også  for  elever  fra  Kunst-
højskolen Thorstedlund.

Kendte kunstnere har
meldt si8

En række lokale kunstne-
re og kunstnere med tilknyt-
ning  til  Frederikssund  har
allerede  meldt  sig  til  Særi-
mnerdekorering:

jeppe    Hagedorn    Olsen,
Bodil    Eje,   jens    Galschiøt
Christophersen     og     hans
søster     Hanne     Galschiøt,
Niels Sylvest, Sven Åge Lar-
sen,  Niels  Kreiberg,  Villiam
Skotte  olsen  og  hans  elev
Leonard Olschensky, Sonny
Asemota,   Bernhard  Lipsøe
samt Ole Kortzau.

Et eksempel på, Iwordan det KAN gøi.es. . .

Sidstnævnte sagde telefo-
nisk leende ja til opfordrin-
gen  med  ordene:  '`Det  var
dog  den  skøreste   ide,  jeg
har hørt længe -det gør viT"

ja, morsomt bliver det, og
byen kommer utvivlsomt til
at  stå  på  den  anden  ende,
når  griseprojektet  løber  af
stabelen også med forskelli-
ge  tiltag  for  børn  -  såsom
opførelse af Svinedrengen i
Elværket  og  mange  andre
overraskelser.

- Der er allerede nu lagt et
stort,  frivilligt arbejde i rea-
1iseringen af projektet, men
det  er morsomt  og  inspire-
rende,  når  det  viser  sig,  at
der stadig er så mange initi~
ativrige    forretningsdriven-
de,  borgere  og  kunstnere  -
kommunen inkluderet. Det-
te  bærer  lønnen  i  sig  selv,
siger  griserøgter  Bert  Wal-
ter.

-  Sådan  har  vi  altid  haft
det  i  lnitiativrådet  og  ikke
mindst Vikingespillene - det
er morsomt, når der står så
mange  bag  et  50  års  jubi-
1æum, så derfor vil vi geme
se nogle flere kunstnere på
banen,  også i  amatørmæs-
sig henseende.  Skriv et par
ord til lnitiativrådet, Havne-
gade 5,  opfordrer Bert Wal-
ter.

Han oplyser iøvrigt, at der
vil være præmier til amatør-
kunstnere   og   højskoleele-
ver,    der   dekorerer,   samt
``gratiskunstnere''.    Bl.a.   vil

der blive trukket lod om en
kunstnerrejse til det sydlige.

Altså   yderligere   en   god
grund  til  at  fatte~ penslerne
og  gå  igang med  festlig  og
farverig  dekoration  af  Sæ-
rimner.
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Foto: Lars Skou.
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Farverpådenførste
Frederikssundigris
Somri¢tensfiestligdtitidstid9bågjnd;tiriå;±tagehuløi

Bert Walter(tv) og Kalle Hqnsson fra.

Frederikssund: Der
står en vemodig,
ensom gris med him-
melvendte Øjne nede
på turistcenteret i
Havnegade. Den er
iført farvestrålende
vikingeudrustning,
skjold, skæg og sværd,
og grisen venter på de
100 venner, der er på
vej fra Tyskland. Som-
merens skøreste id6 i
den hæderkronede
købstad Frederikssund
ved Roskilde Fjord bli-
ver opsigtsvækkende.

Denne artikel er kun et var-
sel om, hvad der kommer til
at  ske  på  grisefronten  i  50

åEEi#ii:1Te¥åsFå!:å:rifosI
sund.

For  artiklen  handler  om

LEifi#::ådaeftsde¥åbåerredee:
rikssund-grise, der har fået
farver på.

Der  er  tale  om  den  selv-

;¥å¥e#fstfi::eeor£¥åoåpt::sr;::
T[å3gtå;*¥t%]rtee:,.åpgåaåee¥£e.

å:;hvaårdlåå:oS#:åbå,:teetl
slut nu, for Bert Walter mel-
der alt udsolgt.

deAklkl.emlågrg.rifsaeweåsåfåå:håg
form  til  at  pryde  gadebille-
det hele sommeren.

Så  de  mennesker,  der  sy-
nes, det hele er noget ånds-

;:N¥§::å:§:;tt;rj::e:å¥;å;X;=;
skabe   den   opmærksomhed

3omm¥åaåggevikeiåegåskpsisllent:
dere sukker efter.

g.e`nrtgfåfaaylte;:r,.å£`id#li:t,`Ef:t?os:

iå:eFj::i:hg::i:1i:%ii;;y;:e;:

bred, som den nu er, så var

;:|:er:t:o:pi:i?r:aiååfij:;;|:få¥
blev  der  stirret  langt  efter
initiativrådets  gris  fra  pas-
sagersæderne, og i en af bi-
1eme  var  en  hund  ved  at

gk5ådsiddeetr:adre;.nree:duåoåe::
1gllgoDåeå;e:::lrse:|:::S|tf|:i::|:rdåe-

§L;::n:¥§ri;a§bei§i:§jri;:iii|§:ii;:e:§:€
en stor lastbil.

Det er kunstneren Holger
Peter   Nielsen   fra   Jæger-

iøparriå,åddeåriss::o:gvf:d?:e:ånr:ø::!åi
det griseatelier, der åbner i
Fioma-bygningen    den    18.

:P5t]:fhrad:ir,±,]]dgerb|£t£eds==i=
ret alt godt fra grisens ver-

g±egn'±°fg±kmaednei]e¥aongsFææsskkees:

/A  -„  /,       ,„  _  ,

vær - hvis man li'den slags -
skal de omkring 40 amatør-

åeT£it:|gde::eårdfe:S,:|?h=v#:gn#:
enkelte  grise  skal  tage  sig
ud.

Bert Walter fortalte i går,
at der har været stor efters-

gå:g:g'depråmgniå:enreiuogrl:å:
penge fra den kommunale 5-

3=orcfsnttesdpeutljie,F:åmgå-åeymgna:å:

;ye;g;:ens::aFfibh:å.s!|gde:::åi::eåå:ae¥ftå:r:
såkaldte glasfiber endebun-

gå,.dveerrk.ugnenneug#årdbe.tlluedifeo:
stor  griseburger,  så  må  de
gerne henvende sig til tursi-
tkontoret.

•:i:åfer?::åi`%åå::d:e:teåå:t:.;:

:å|:vteorps;idå:vtåÆeerntå|eåtgT[i:

gt:åeursik:seunnåravlsommeri
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Farverpådenførste
Frederikssundigris
Somrri€rerbsftstLigeiridstdgbågynd;dt-aitagehuløi

Bert Wal,ter(tv) og Ka,11e HTnsson fra.

Frederikssund: Der
står en vemodig,
ensom gris med him-
melvendte Øjne nede
på turistcenteret i
Havnegade. Den er
iført farvestrålende
vikingeudrustning,
skjold, skæg og sværd,
og grisen venter på de
100 venner, der er på
vej fra Tyskland. Som-
merens skøreste id6 i
den hæderkronede
købstad Frederikssund
ved Roskilde Fjord bli-
ver opsigtsvækkende.

Denne artikel er kun et var-
sel om, hvad der kommer til
at  ske  på  grisefronten  i  50

å:åi#ii:1Te¥åsFå?:åårifos:
sund.

For  artiklen  handler  om

LEinti#::ådaeftsde¥åbåerredee:
rikssund-grise, der har fået
farver på.

Der  er  tale  om  den  selv-

;iåå=e#l:sh.tj:e;r:?riå;dpt:i:s;e::
r[#åå#t¥t%]rtee:,.±pgåaddeerå±e.

åå:hvaårdlåågosma:g£ååbåJ:5eetf
slut nu, for Bert Walter mel-
der alt udsolgt.

Alle  100 grise er afsat, og
de kommer i farvestrålende
form  til  at pryde  gadebille-
det hele sommeren.

nessidde:Fe:åne:sk:#eårnå::

:-:_--:-:---_:  __--::  :--       ::-:

3ommt¥eåaåggevjrkeiåegåkpsis`lentz
dere sukker efter.

poelnrigfafaaTltå:r,iåd::åli:t,lffi:t?os:

iåie:iij:åithgi;i:1;S:Eiveii::y;ii:

bred, som den nu er, så var

::|:er:t:o:pi:;?r:aiåif#i:f;E
blev  der  stirret  langt  efter
initiativrådets  gris  fra  pas-

;eargneers3adre?ne,ååfdenveaåbai:

:gk5ådsiddeetTJadrefTree:duåoåe::
1gilgo:åøe:relse,derstoddemde

Det  var  altså  lnitiativrå-

;;:in:¥iiiaibeå:Æiii;!:;i;:e;i:t
en stor lastbil.

Det er kunstneren Holger
Peter   Nielsen   fra   Jæger-

iøp:riå,åddeåriss::3rgvf:d?:e:ånr:ø::iåi
det griseatelier, der åbner i
Fioma-bygningen    den    18.

=P5t}:fhrad:iYii]]dgerbi[€Leds:#i:
ret alt godt fra grisens ver-

g±egni°f¥±kmaedne:Le¥aongsffææsskkees:

fl/f;-f€fiw;Fd   ¥   ÅÆØÆ   2cjc7 /

vær - hvis man li'den slags -
skal de omkring 40 amatør-

;:ufi::iåde:;eård:e:s,:|?åvi::O:gng;å:
enkelte  grise  skal  tage  sig
ud.

Bert Walter fortalte i går,
at der har været stor efters-

gå:g:g`depråmgniåfenreåuogrl?å:
penge fra den kommunale 5-

3;orcfsnttesdpeutljie,F:åmg:iåeymgnailå:

;ye:gi:ens::a:Ebh:å|s:|åde:::;j::eå::aeTfi::r:
såkaldte glasfiber endebun-

:å,.dveerrk.ugnenneug#%rdbe.tlluedifeo:

gteorrne#es:3:ååår;iååtilmtårgie-
tkontoret.

Id6erne vil ganske  enkelt

i3åånfreeå5åi%gåiddsekten#tsiå:

:gixeorps;idå:vtåfieerntå|eåtgT[i:

gttåeur:k:seunnåravlsommeri

simon
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Særimnergri-
sene er nu
dyrlægekon-
trollerede-for
mund-09
klovsyge, 09
er klar til at
sige goddag
til deres nye

griserøgtere
og de kunst-
nere, de skal
dekoreres af
Det sker ved
en reception

på Fioma i af-
ten mellem kl.
17 09 19 ....

(vikingetid,).
Læs mere
side lo.

(Foto: Steen
Wesfh'
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Lisbeth Biørnsen fia Turistbureauet sammen med gris nr. 5o, der
røgtes af det jubilerende vikingespil.

Særimergiver
smagsprøver
FREDERIKSSUND:     Særimer
vardengris,degamlevikhger
skar en ordenlig luns af - og
det   voksede   omgående   ud
igen.

Nu er Særimner - i ikke min-
dre  end   100  eksemplarer  -
kommet til Frederikssund, og
ved en reception i aften ffa kl.
17 til 19, hvor lurblæsere trut-
terveH{ommen,erderrecepti-
on for alle de nye griserøgtere
og de kunstnere, der skal de-
korere grisene i Fioma i Kirke-
gade, hvor der er indrettet at-
elier, og i den anledning giver
Særirmer smagsprøver på alt
det, den kan, lige ffa flæskes-
vær over skinke til ffikadeller.

Med  i  dyretransporten  har
også indsneget sig et andet af
vikingemeshusdyr,gedenHe-
ydrun, der har den egenskab,
at der fra dens yver flyder uaf-

brudte strømme af den liflig-
stemjød!

Den f ørste gris er på plads i
byen - eller rettere nr. 50, for
det nummer har Vikingespil-
lets  gris  i  anledning  af jubi-
læet. Den kan træffes dagligt
på    Frederikssund    Turistbu-
reauiHavnegade.

Grisen er udsmykket af Hol-
ger  Peter  Nielsen  ffa  ]æger-
spris, der også er leder af Fio-
ma-atelieret  med  den  til  an-
ledningen opfundne titel "at-
elierst„.

- Atelieret vil være åbent så
megetsommuligt,ogvihåber
stadigpåetpositivttilsagnffa
5%-puljen   pga.   den   Økono-
misk sunde  af\rilding  af pro-
jektet,  siger  den  nu  fohen-
værende griserøgter Bert Wal-
ter.

ln
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Foto : AL1,lan Nørregaard

Grise-
id6 får
farver
De  100 glasfiber-
grise,    der    skal
pryde  Frederiks-
sund til sommer,
er nu vel ankom-
met  til   vikinge-
byen  ved  Roskil-
de Fjord.

I         Øj eblikket
står    grisene    i
nøgen  tilstand  i
et      nyetableret
griseatelier i centrum, men inden 8. juni skal
de være  farvelagt og på plads  i byens  gader.
Farvelægningen sker i et samarbejde mellem
de  mange  griseejere,  og  den  store  gruppe  af
kunstnere, der er tilknyttet den vanvittige id6,
som nu for alvor tager form og farve.

De 100 grise har den mission, at de skal gøre
ekstra opmærksom på Vikingespillet i Frede-
rikssund, der i år fejrer 50 års jubilæum.

Frederikssund 2. sektion side 8
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Grisene stod helt stille, mens de offtcieue taler bleu tal,t fra toppen af trappestigen i Fioma-bygningen. I d,et nyetab-
lerede grisecdelier skal der i de næste måneder fiaruelægges grise på højtryh.                                          Foto.. ALiian Nørrega,rd.

99nøgnegrisekom
til Frederikssund
Grundstenenerlagttil,sommerensby-udsmyhrti,ng
Frederikssund: De
100 grise, der til som-
mer skal pryde gader-
ne i Frederikssund, er
ankommet til byen.
Gris nummer 50 kom
for længe siden, og den
har allerede fået farver
på, så nu gælder det
alle de andre. Onsdag
aften havde griserøgte-
re og de tilmeldte
kunstr}e_re mulighed_  _ _
for at finde sammen og
iageTE-uTffiaærfi6 i   T
det nyetablerede grise-
atelier i Fioma-bygnin-
8en.

Et  »Get  together  party  for
griseejere og kunstnere«!

A±elierdirehtør
Holger P. Ni,el,sen (tv)
hcwdÅ3 ved det opstillede
skri,vebord trcwlt
med at få parret
griseejerræ med
deres kunstner.

Foto:ALllanNørregaard

- Grynt, grynt, Øf, øf, grynt,
sagde  det  fra  en  medbragt
båndoptager,   og   forsamlin-
gen smilede og hyggede sig.

Nogen blev væk



på, så nu gælder det
alle de andre. Onsdag
aften havde griserøgte-
re og de tilmeldte
kunstnere mulighed
for at finde sammen og•tå.g6'fifirp.å id6e'rhe i  -

det nyetablerede grise-
atelier i Fioma-bygnin-
8en.

Et  »Get  together  party  for
griseejere og kunstnere«!

Det  var   overskriften  for
den begivenhed, der onsdag
aften udspillede sig i Fioma-
bygningen i Krkegade.

Glasfibergrise,   kunstnere
og  griseejere  var  mødt  op  i
grise-atelieret, så der kunne
findes   fælles   fodslag   om,
hvordan   de   enkelte   grise
skal se ud, når de den 8. juni
skal  stilles  eller hænges  op
rundt i Frederikssund.

Det  blev  til  en  hyggelig
sammenkomst,     hvor     der
også blev budt på fadøl og et
småretter  fra  grisens  uni-
Vers.

Grisene  stod i lange ræk-
ker langs  murene, mens  de
de   fremmødte   mennekser
cirkulerede  rundt  i  lokalet,
og over os alle tronede lnitia-
tivrådets  gris  nummer  50,
der allerede har fået farver
på og er klar til at blive vist
frem.

Omkring  halvdelen  af de
fremmødte  grise  skal ud  af
atelieret igen, for de skal ma-
1es rundt omkring i byen ef-
ter individuelle aftaler, mens
de  sidste halvtreds skal ud-
smykkes i atelieret i Fioma.
Her er Jægerspris-kunstne-
ren  Holger  P.   Nielsen  ud-
nævnt til atelierdirektør, og
han skal sammen med grup-
pen  af tilmeldte  kunstnere
male  grise  på  livet  løs  i  de
næste par måneder.

På væggen bag et opstillet
bord var hængt en stor tavle
op,  hvor  griseejerne  kunne
se, hvilken kunstner de hav-

Ouergriserøgter
Bertwa,l,ter

bød dÆ3 100 grise
u el,kommen ti,l,

Frederi:hssund.
Til højre ses

Særimrærgris
nummer 50, der ankom

al,ene for længe si,dÆ!n
og a,1,l,erede har få,et

faruer på.

Foto : A1,l,a,n Nørregaard

de fået tildelt, og det summe-
de  omkring  Holger  P.  Niel-
sen, der æorde  sit for at få
parret griseejermænd og ud-
smykkere.

Særimneri
8rise
Onsdagens  begivenhed  blev
indledt af vikingernes lurb-
1æsei.e,  og  lurblæsene  min-
dede indirekte om, at der er
en større mening med grise-
riet,   end  man   måske   lige
tror.   For  Odins   gris   Særi-
mner er skrevet ind i vikin-
gespil nummer 50 »Skjold og
mø«,  der  spiller  fra  den  22.
juni til den 8. juli.

Det var den gris, man kun-
ne spise den ene dag, og da-
gen efter var den hel igen, så
udover,  at  de  mange  grise
bliver et festligt syn til som-
mer, så har de den mission,
at  de  skal  skabe  opmærk-
somhed   om   årets   vikinge-
spil.

Efter lurblæseme var det
tid til taler, og overgriserøg-
ter - og initivaivtager til gri-
se-id6en  -  Bert Walter talte
direkte til grisene.  Han var
glad for, at alle 100 var mødt
op, men det var, når ret skal
være ret, nok ikke  grisenes
eget valg, men derimod ejer-
ne og sponsorerne der var år-
sag til det. De fik derfor også
en tak af Bert Walter.

- Det bliver en sjov tid, vi
går i møde, sagde Bert Wal-
ter  og  overlod  trappestigen
til borgmester Knud 8. Chri-
stoffersen, der valgte at tale
direkte til borgerne.

Borgmesteren drog blandt
andet    en    sammenligning
mellem den vanvittige grise-
id6 og tiden for 50 år siden,
hvor frederikssunderne gen-
neførte   en   mindst  lige   så
vanvittig id6,  da  alle  mæn-
derne anlagde skæg.

Derefter sagde Kåre Olof-
sen og Thorben Vinterby fra
lnitiativrådet et par ord, før
grisenen selv gav lyd fra sig.

- Grynt, grynt, øf, øf, grynt,
sagde  det  fra  en  medbragt
båndoptager,   og  forsamlin-
gen smilede og hyggede sig.

Nogen blev væk
Der  blev  smilet  flere  store
grisesmil  i  onsdags,  og  det
eneste der trak mundvigene
lidt var, at flere af de tilmeld-
te kunstenere ikke dukkede
op   i   Fioma-bygningen.   De
blev bare væk, og det irrite-
rede  Bert  Walter,  der  også
havde  sit mas med, at flere
kunstnere og griseejere ikke
kunne blive enige om, hvor-
dan de vilde id6er skulle ud-
spille sig i vii.keligheden.

Frederiksborg  Amts  Avis
kiggede  i  går  eftermiddags
forbi i atelieret igen, og her
var humøret højt til trods for,
at der herskede en del kaos.
Men  atelierdirektør  Holger
P. Nielsen var klar i sit ma-
1ertøj, og Bert Walter prøve-
de  at  skabe  sig  et  overblik
over situationen.

Han  kunne  i  går  love,  at
der trods frafaldet blandt de
lokale kunstnere ikke bliver
problemer  med  at  få  malet
glasfibergrisene.

For kunstnerne står i Øje-
blikket i kø for at få lov til at
være   med   til   sommerens
skøreste  indslag  i  sommer-
Vamen.

Frederi,kssunds    arbejdende
griseatelier  i Fioma-bygnin-
gen i Kirkegade har ftem til
8. juri åbent i Jwerdagene fra
13-16    og    igen   fra    18.30-
21.00.  Derudover  er  der lør-
dag åbent fra  14-17  og søn-
dag fra lo-16.                 si,mon



Grisefest i Frederikssund
100 malede grise På byens gader ti:l v{kingesp{ls-juMlæet

Særimner var  en  gris  i Valhal,  så  selvfølgelig har
den noget at gøre i Frederikssund i sommer, når
vikingespillene fi7lder 50 år.
Det mener i hvert fald Bertwalter, og han har fået
en masse mennesker med på ideen om, at det skal
wimle med grise i Frederikssund i år - ganske liv-
fiilde vildbasser i mange farver og på de særeste
steder.
Det  var  en  trættende  kø-kørsel  hjem  gennem
Tyskland,  der  fik  Bert Walter  til  at  dreje  af fl.a
motorvejen, og derved kom han til Ltineburg og
så modellen til den særlige saltgris, som det år var
midtpunkt i byen. Ltineburg ligger oven på nogle
saltminer, og da nogle jægere i gammel tid jagte-
de et vildsvin og til sidst traf den, var den allerede
let saltet. Det var godt for leveringerne af grise ad
Saltvejen  til  Lubeck,  og  det  var  denne  episode,
man mindedes i Ltineburg.

Gris i fangedragt
Nu er ideen overtaget af Frederikssund.100 grise
er  bestilt  i  glasfiber  fi:a  en  dinosaurus-støber  i
Tyskland, og den første står fuldt dekoreret i ind-
gangen  til Turistkontoret.  Holger  Peter  Nielsen
har gjort den til en rigtig vikingegris med hages-
kæg og det hele.
For Bert Walter drejede det sig om at få solgt de
100 grise å 3000 kr., og de første 50 gik fornøje-
lig  hurtigt,  så  blev  det  trægt  med  de  næste  30,
inden der blev rift om de sidste 20.
En halv snes kunstnere har lovet at deltage i deko-
reringen af dyrene - Jeppe Hagedorn-Olsen, Bodil
Eje, Jens  Galschjøt  og hans  søster Hanne, Niels
Sylvest, Viliam  Skotte  Olsen,  Leonard  Olschen-
sky, Sonny Asemota, Bernhard Lipsøe, Sven Åge
l,arsen og Niels Kreilberg - og derudover forsøger
mange fi-itidskunstnere sig.
De  professionelle  udstiller  deres  grise  i  Langes
Magasin ffa den  18. maj, og den 8. juni skal alle
100 grise så på gaden. Bertwalter glæder sig, for

Holger P Nielsen har malet den
første   af  sommerens   Frederiks-
sund-grise    med   vikinge-logo,
hjelm, skæg og udsigts-ftigl.
Foto: Allan Nørregaard

han  ved,  hvor  morsomt   det  var  i   Ltineburg.
Arrestforvareren  har  lovet  at  placeret  en  gris  i
fangedragt ved fængslet, men ingen  af bankerne
har villet have røvergrise. MCDonalds gemmer sin
gris i en enorm burger, og der er planer om at lade
en  af grisene flyde i havnen.  »Et marsvin«  er det
allerede bestemi: ....

En mbers-gris
En af grisene er købt af den læge, der nylig opere-
rede Bert Walter for grå stær:
-Inden vi begyndte, sagde jeg til ham, at han ikke
fik lov til at skære, før han havde købt en gris, gri-
ner griserøgterwalter, og sådan blev det. -Jeg skal
sørge  for,  at  den  ikke  rør'  på  sig!  1ovede  ideens
ophavsmand....
En anden gris  skal  efter købers mening placeres
på bådebroen ved færgen )>Skjælskør« for at rekla-
mere for den, og en dame, der udlejer selskabstøj
i Hillerød, klæder sin gris særlig fint på.
Det drejer sig om at samle penge til ungdomsar-
bejdet  i  Frederikssund,  og  derfor  er  betalingen
selvfølgelig  vigtig.  Bert Walter  har  optrådt  som
julemand  og  uddelt  marcipanbrød  til  dem,  der
havde betalt, og pebernødder til de andre, og han
forestiller  sig,  at  han  selv vil  lave  en  Ribers-gris
med navne på dem, der ellers skulle registreres af
Ribers  Kredit lnstitut, hvis de ikke får betalt.Til
gengæld   er   der   vikingespils-billetter   m.m.   til
køberne og kmstnerne, og der er præmier til den
sjoveste gris, den mest kunstneriske gris og til den
bedste Willumsen-gris, selv om museumsdirektø-
ren ikke er med på spøgen. Yderligere bortloddes
en  rejse  blandt  amatørmalerne.  -Alle  grisene  er
mund  og  klovesyge-kontrollerede,  forsikrer  Bert
Walter  om  de  100  glasfiber-grise,  der  skal  gøre
Frederikssund til et broget sommersyn i år.
Den  4.  august  holdes  der  heldags-auktion  over
grisene, og dermed slutter spøgen.
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Avisenmalergrisen
KunstnerBernhardLipsøegthløspådetlyserødevæsen
Frederikssund: Gris-
efesten fortsætter i
Frederikssund, og der
begynder at komme
farve på den rå glasfi-
ber. Torsdag rykkede
Bernhard Lipsøe ind i
griseatelieret i Fioma-
bygningen, og kort
efter stod der en sky af
glasfiberstøv omkring
Frederiksborg Amts
Avis, gris.
Avisen har købt en gris, og
det er den alsidige skulptør
og  maler  Bernhard  Lipsøe
fra København, der står for
at gøre den til en rigtig avis-
8ris.

Det  arbejde  blev  indledt
torsdag   eftermiddag,   hvor
Bernhard  ankom  til  Frede-
rikssund med en kraftig sav i
bagagen.   Saven   skar  i  en

x:rTiåel:åsgk.ydabfr:åøvmLynnd

Lna:eia#,e,:,a3igsesåixåri#
Sen.

Det var første skridt, og så
kom  der  ellers  et  hvidt  lag
maling  på  grisen,  der  sim-
pelthen  svælger  sig  i  den
tryksværte, der flyder i sorte
streger ned langs kroppen.

Men der skal bogstaver til,

;?:,ååd:e.e:tiegåi;efb?`iåbi:e;n:1::d;e.i:
ud  med  Bemhards  skarpe
skalpel, og så blev der ellers
skåret skabeloner til bogsta-
ver ud på de klæbeark, der
var  indkøbt  til  lejligheden.
Undertegnede skar, og Bern-
hard  Lipsøe  malede,  mens
han også sørgede for at følge
med i, hvad der skete på bor-
det ved siden af.

Her   var   kæresten   Lise
Aanip nemlig i gang med sin
gris, der tilhører Bagergård-

:eng:årJ,:fnab,aF|:gådåomgeg::
kunstnerisk flot og farverig

8nos;tideniøbafstedforalle

den eftermiddag, for det er et
større arbejde at male de ly-
serøde   væsener,   end   man
måske  lige  går  og  tror,  så
Bernhard  og  kæresten  må

:åkme=etru:tt,i|Pøargå::!e¥jå:k:
er helt færdige.

Mere fart på

Fåå!;pdoeg;:u:åss:-:.;dk:?:;#i;gæni!
kende, at der stadig står så
forholdsvis mange nøgne gri-
se i Fioma-atelieret.

påN.oggåååraerifåfle.tk#nngtå#å
er  rågrise,  men  sikkert  er
det, at der snart skal fyres op
under penslerne i Frederiks-
sund, hvis  der skal  stå  100
grise klar den 29. maj, hvor
der  er lagt  op  til  fotografe-
ring af mesterværkerne.

Men  der  sker  en  masse  i
atelieret, som bliver bestyret

af de to kunstnere Holger Ni-
elsen og Anne Ravn. Torsdag
var det Anne Ravn, der var

ååk»å:bål;åå«hoegdhainf.:S;gå
de    arbejdende    kunstnere
med maling og pensler, mens
hun  samtidig tog imod  den
jævne  strøm  af mennesker,
der kom  for  at hente  deres
8r;Såe.det går fremad for 8ri-

seprojektet, der nok skal nå
at blive sommerens skøreste
indslag i  Frederikssund,  og
måske er det er værd igen at

Fninå;b:Fe,ariedneiå5oåletååael:
griseriet.

For som tidligere nævnt er
Odins gris  Særimner  -  som
man  kunne  spise  den  ene

åå;gs:g_såkvr:rv::Fnsdorsåååee?
rens  vikingespil  »Skjold  og

Feøri(.2g:?:k:,t.:aåetpreer¥iebri:
læumsudgave nummer 50 af
vikingespillet   i   Frederiks-
sund.                                sjmon



Lørdag 12. maj 2001

£ger§pri§ Skibby

BernJ.ard, Lipsøe er Jær begyndt på avisens gris, der h,ar forslugt sig så kraftigt i de l,okal,e nyheder, at tryksværten i
bogstcweligste forstcLnd står den om trynen.                                                                                                                   Foto: Lars skou



Grise til-_  _-T
byen7F6f2£w
Det var en helt speciel ople-
velse at vandre rundt i Fre-
derikssunds gader i går, da
100   glasfibergrise   endelig
kom frem i lyset.

Grisene står nu overalt på
gader  og  stræder  i  købsta-
den, og det er dermed ved at
gå op for de fleste, hvor van-
vittig    og    farverig    id6en
egentlig  er.  For  der  bliver
virkelig mulighed for at gå
på  opdagelse  i  grisebyen  i
løbet af sommeren, og grise-
ne er både sjove, frække og
flot dekoreret af de mange
deltagende kunstnere.

Frederikssunderne  har  i
samlet flok kastet  alt i  alt
omkring   en   halv   million
kroner i griseprojektet, der
har til formål at synliggøre
Frederikssund  og  Vikinge-
spillet, der i år har 50 års ju-
bilæum.

På billedet ses Lokalban-
kens gris, der måtte ned at
ligge  på  siden  allerede  på
førstedagen   af   det   store
show. Det omskiftelige vejr
blæste nemlig det kære dyr
omkuld,  og bankens  direk-
tør,     Steen    Rummenhoff,
overvejer  nu  at  tøjre   sin
gris,  hvis  den  ikke  opfører
sig ordentligt i fremtiden.

si,mon
Foto : Tomrrty Verting



Bert Walter, th, og blihhenslager Ren6 RasyLussen (tu) uq,r fælu.es om_ct± `brirge grise
ud±tbyensgade;tgår.Nuer_derfora,uorkommetgang±grtsebyenFrFåtdo:F:kms%yuv%#;£ng

Grisenebelejrer
købstaden     ¥¥ff6?,Gø,
Griserøgtertogfusenpåbltkhenslager
Frederikssund: Båt,
båt, dyt! Her kommer
Bert Walter og Ren6 '
Rasmussen i sidst-
nævntes røde For.d A
fra 1930. Grisene skal
ud til folket, og det
kommer de. 100 dyr, de
er overalt, og farver og
former skaber smil på
gader og stræder i Fre-
derikssund.
I  går  kom  forløsningen.  De
fleste   af   Særimnergrisene
kom i løbet af dagen frem på
gaderne,  og  en  stor  del  af
dem blev  fragtet ud  til gri-
sesponsorerne på ladet af en
flot, rød Ford A.

i      Den   passede   perfekt   til
1  formålet,  og  det  skægge  op-

tog  vakte  da  også  begejst-

#Eg.eEyocrhdaeutf¥ØormoåreF:r£dgåAr=
ejer   Ren6   Rasmussen   var
dog blevet snøret en smule af
den snedige griserøgter.

-  Bert  Walter  ringede  til
mig og spurgte  om jeg ikke
lige  kunne  komme,  for  jeg
har jo  den  her  bil,  og  han
havde lige et par grise, han
skulle have delt ud i løbet af
fredagen. 0g jo, jeg sagde ja,
fortalte  blikkenslager  Ren6
Rasmussen i går fra førersæ-

det i det røde lyn.
-  Men  der  var  vist  mere

end  et  par  stykker,  der  er
måske  60-70  stykker,  og  vi
bliver jo aldrig færdige med
det her, sagde blikkenslage-
ren, der følte sig snydt af gri-
serøgteren, men hva' pokker,
det varjo sjovt nok.

Bert Walter var i hvert fald
igen   i   topform.   Han   var
klædt i det snart legendari-
ske gummigriseslips, og TV-
Lorry var også tøffet til Fre-
derikssund  i  dagens  anled-
ning, og det kunne Bert Wal-
ter - og alle andre - kun være
tilfredse med.

For  de  100  glasfibergrise
skal jo være med til at skabe
opmærksomhed omkring ju-
bilæumsudgaven af vikinge-

ååill£å,lså;:efgeååårå:åpi2`i:
juni og tre uger frem.

ustabii-tvejr   L~--
De mange glasfibergrise, der
indtil i går har opholdt sig i
Fioma-bygningen,     fik     en
håi.d start på deres udendør-
sliv i Købstaden. Det ene øje-
blik    skinnede    solen,    det

åaævså:åårrbdl:Est:1Ies,toygrtsråe5å:
der nærmest orkan.
0g  det  med  kraftig  blæst
kan  godt  få  betydning,  for
grisene er ikke specielt tun-

gå,lboagn£::£se#slveåei%*::
da også ben.

Skrat,  sagde  det,  da  den
lagde sig på siden, og Frede-
riksborg Amts Avis gik ind i
banken for at høre nærmere.
Her stod bankdirektør Steen
Rummenhoff som ansvarlig.

-  Hvis  vi  ikke  kan  styre
den, så er vi nødt til at tøjre
den,  sagde  bankdirektøren,
der i øvrigt kunne oplyse, at
Lokalbankens   gris   (det   er
den på forsiden af avisen) er
malet      af     Svend     Aage
Rasmussen  fra  Jægerspris,
der har  været  inspireret  af
den  franske  kunstner  Paul
mee.

- Jeg synes  grise-id6en  er
sjov, og jeg tror på, at hvis vi
kan få alle grisene på gaden,
så  kan  det  her  godt  være
med  til  at  gøre  Frederiks-
sund kendt, vurderede Steen

BouiFPÅånt±°g#sryråå:eri-¥£s;
vi3eerteg:nunveiFt,gååerai|e;|oo

grise kom frem netop i går,
men mange  var der i hvert
fald. Grisesponsorerne har i
fællesskab   kastet   omkring
en halv million kroner i pro-
jektet, og det skal sætte  sit
aftryk, og det gør det - øf!

si,mon



IJys.mesterens.g!is på Sivegad,en er i,kke svær at f ti nd,e. Men huor mange er der i byen,
og Jwor står de?                                                                                                          -Foto:Torr.my v:rtiri

Find alle grisene ,:-#6#\
'mristfioreringen i,rwiterer nu til »Grisejagt«  % Qo (

Frederikssund: Der
spores stor glæde i
Frederikssund over
byens nye indbyggere.
Omkring 100 grise
flyttede ind i weeken-
den, og nu melder
Turistforeningen sig
med en »Grisejagt«.
Grisene er søde og sjove. 0g
det er skægt.

Så_flot en modtagelse_har
de firbende glasfiber-venner
fået  i  købstaden,  og  grisei-
d6en breder sig.

På lørdag inviterer Frede-
rikssund  Turistforening  til
en   konkurrence,   hvor   200
mennesker får mulighed for

å|tnddeel:ågteæi|ekåEE:åe.oFuå:
stforeningens  bestyrelse  vil
være  på  gaden  fra  klokken
10.00  for  at  sætte  konkur-
rencen i gang.

Der vil være præmier til de
tre mest korrekte løsninger.

Løsningerne skal være af-
1everet    på    Frederikssund
Turistbureau   senst   fredag
den  22. juni  klokken  17.00,
og vindeme offentliggøres på
Torvet  lørdag  den  23.  juni

klokken 12.
I løbet af de seneste dages

grise-indtog i Frederikssund
er der også kommet frem, at
ikke alle har forstået forbin-
delsen  mellem  glasfibergri-
sene og vikingespillet.

Derfor er det på sin plads
at nævne- en gang til - at år-
sagen til grisenes indtog er,
at  det  i  år  er  jubilæums-
sæson nummer 50 for Vikin-
gespillene.  I  den  anledning
er    Odins    gris    Særimner
skreve]t ind i  spjllet  »Skjold
&  Mø«, og derfor hedder de
mange    grise    også    »Særi-
mne r-8ri se «.                      SZ.m07?
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Frederikssund: Der er fle-

:åfåise på vej til Frederiks-
Bert  Walter,  den   kendte

griserøgter,  oplyser,  at  hvis
vejret  tillader,  så  vil  Tand-
stumpen for enden af Sydka-
jen i wekenden blive befolket
af grise, der er sat op i en flot
skulptur.   Skulpturen   skal
forståes   som   en   hilsen  til
søens folk, og den kommer til
at bestå af tre sirenegrise i et
stort kunstværk.

Det er foreningen til Tand-
stumpens bevai.else, der står
bag      gennemføreslen      af
id6en, og det er den samme
forening, der efter lange seje
forhandlinger    med    byens
borgmester nåede frem til, at
Tandstumpen alligevel ikke
blev sprængt i luften og der-
med fiernet.

Foreningen   har   ud   over
lnitiativrådet    to    medlem-
mer, og det er Tandklinikken
ved Søren Hansen og Brandt
Møllers Bådbyggeri ved lben
og Per Brandt Møller.

Bert Walter oplyser, at pro-
jektet     gennemføres     med
støtte   fra   Compact   Clean,
Anker Hansen & CO og Red-
ningstjenesten  i  Frederiks-
sund, og hvis projektet lyk-
kes,   så   bliver   de   nævnte
æresmedlemmer af forenin-
8en.

Mens   projekt  Tandstum-
pen er til at forstå, så er det

Det er suært at uælge ud, hvi,l,hen grise dÅ3r skal i auisen, men sognepræst Knud Chri,stensens er e
er malet c[f Bernhard Lipsøe og bærer naunet »uierauesyndere<<.

mere underligt, at Bert Wal-
ter i øjeblikket fortæller om
et  par  over  to  meter  høje,
lumske grise, der er set luske
rundt i Bløden de sidste par
dage.

Griserøgteren  siger,  de  to
grise    allerede    er    blevet

pågrebet og ført til arresten,
og at man sidst på denne uge
v_il  forstå,  hvad  det  er,  han
snakker om!'`  Det er også på sin plads at

nævne,   at   grisene   fortsat
vækker  jubel   i   Frederiks-
sund.  Specielt  de  helt  unge

indbyggere  er vilde  med de
nye tilflyttere, men også i de
mere  modne  ki.edse  nikkes
der   anerkende,   når   Særi-
mnergrisene nævnes.  0g så
er det blevet muligt at danne
sig  et  samlet  overblik  over
byudsmykningen.  I  den  se-

neste  udg
sund Avis
læg, hvor
res med foi
ejer, og ku]

0g   det
læsning!
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'                 77                          7'ti;;;;-5;:d    er malet af Bernha,rd Lipsøe og bærer ncwnet »vierallesyndere«.
act   Clean,
Co ogRed-      mere underligt, at Bertwal-      pågrebet og ført til arresten,
Frederiks-      ter i øjeblikket fortæller om      ogatmansidstpådenneuge

)jektet lyk-      et  par  over  to  meter  høje,      vil  forstå,  hvad  det  er,  han
le   nævnte      lumskegrise,derersetluske      snakkerom!
afforenin-rundti BIøden de sidste par      \`  Deterogsåpåsinpladsat

dage.                                                 nævne,   at   grisene   fortsat
Tandstum-         Griserøgteren  siger,  de  to      vækker  jubel   i   Frederiks-
å,såerdet      grise    allerede     er    blevet      sund.  Specielt  de  helt  unge

indbyggere  er vilde  med  de
nye tilflyttere, men også i de
mere  modne  kredse  nikkes
der   anerkende,   når   Særi-
mnergrisene nævnes. 0g så
er det blevet muligt at danne
sig  et  samlet  overblik  over
byudsmykningen.  I  den  se-

Foto: Lars Skou

neste  udgave  af Frederiks-
sund Avis  følger et helt til-
læg, hvor grisene præsente-
res med foto, id6-beskrivelse,
ejer, og kunsternavn.

0g   det   er   rigtig   griset
læsning!

si,mon
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¥å:tc]=sdt:¥ae:ee:åg;sp=g:L¥r::t¥fsoTfåHhoTn#;gtegfaÅVEe:gshåes¥orråtd:ttoTv:dritEå:a¥vheåeEå;deenrE+s;±
grisen selv. Grisen blev malet af kunstneren Bernhard Lipsøe med præsten som model. (Foto: Kåre Olofsen)

'Vieralles}mdei'e9   heÆder  væpket,  ®g  det  ligner
præsten vældig godt.

H8s¥gåg:anglyty::fgLeåigi:El¥eå:=::emr:ddei=
sen hedder 'Pickles', og kunstneren er Anne Ravn.

Rcppori fra, en
by, der er ov_er-

Allerede  på  vej  ind  i  Frederiks-
sund kan man fornemme, at noget
er rivende galt. Ved Toyota står en
gris    klædt    i    samurai-kostume.
Kort efter kommer vi forbi Flem-
ming Slagtei. Han 'hai en gris på
taget af sin bil - den er bemalet
med grønsager.  Så passerer vi en
gris, der er skåret i skiver, og si-
den er der bare grise over det hele.

Frederikssund   er   helt   enkelt
ftldt med grise i denne tid.

Sagen er den, at vikingespillet i
Frederikssund firlder 50 år. Jamen
hvad er så mere naturligt end at
firlde byen med grise?

Det er i hvert fåld, hvad Frede-
rikssund lnitiativråd har gjort. De
har  købt  100  grise  i  glasfiber  og
derefter solgt dem til erhvervsdri-
vende  og privatpersoner for  3000
kroner pr.  styk.  Grisene er siden
blevet udsmykket af lokale kunst-
nere ellef købeme selv, og nu står
eller hænger de rundt  omkring i
Fred-erikssund. Det er ikke en ret
stor by, og derfor kan man typisk
- uanset hvor  man befinder  sig i
byen - se to-tre grise.

biltur i Tyskland. Så opstod der en
trafikprop, og så så jeg et skilt til
Ltineburg,  o`g så ...

(Herefter følger en længe.re ud-
^oni problemer med den ty-

e autobahn og attraktive alter-
native  veje  i  Tyskland,  som  ikke
skd refereres her.)

-  ..`.  og så var  der  malede  vild-
svin over det hele i Liineburg. De
fejrede    1000-års   jubilæum,    og

#rdå=*:iåe:ægikTee,g:j,#:gvtvi#t¥
kunne lave noget lignende hos os,
siger Bert Wdter.

"IN JENSEN
AUKTIONÆIUS
0g det lykkedes altså.

enldw?:nskbel;#øLs:nm|:TgiaaE:trFdeet
kæripede  for  sagen,  og efterhån-
den  tog Handelsstandsforeningen
den til sig. Den har sammen med
privatpersoner postet omkring en
halv million kroner i projektet.

- I starten var det svært at sæl-
ge grisene. Men heldigvis lykkedes
det  at  komme  af  med  dem  alle
sammen,  og  nu  er  det  sådan,  at
folk spørger, hvorfor den eller den
forretning  £ÆÆe  har  en  gris,  siger
Bert   Wålter   med   begejstring   i
stemmen.

Allersmukkest er det måske, at



stedet lavede han en beEpi5ning. "e retter for 50 kroner. 0g det gav ham så stort et overskud, at han havde rid tfl
jrii5-Cn selv. Grisen blev Lalet åf hinstneren Bernhard Lipsae mea præsten som model. (Foto: Kåre Olofsen)

'Vierallesyndere'  hedder  værket,  og  det  ligner
præsten vældig godt.

H?sHe¥gås:anglyty:::gLeåigi:!l¥eå:=:tgemr:dGe.=
sen hedder 'Pickles', og lmnstneren er Anne Ravn.

Bert  Walter  bragte  ideen  om  at  lade  100  grise
blomstre til Frederikssund. Her står han mellem
to værker af kunstneren Jens Galschiøt, der også
er fra Frederikssund. Han var inviteret til at ud-

:åye¥seåeEgdiesiE;esnEånivdaalggteera:åå:år:ttå:åsi32
grise. Galschiøts svin er for en sikkerheds skyld
lænket til arresthuset, så de ikke kommer i kon-
takt med de mere vennesæle grise i byen.

RcØpport fta en
ty, der er ou_er-
svømmst af grise
#neåekdåpmåanvefJ;inedmLeT:tdår.¥:
er rivende galt. V6d Toyota står en
gris   klædt   i    samurai-kostume.
Kort efter kommer vi forbi Flem-
ming Slagter.  Han har en gris på
taget af sin bil - den er bemalet

å?sd,Fe?n:,agsekriI:åipii:::?oW;:r-
den er der bare grise over det hele.

Frederikssund   er   helt   enkelt
fyldt med grise i denne tid.

Sagen er den, at vikingespillet i
Frederikssund Slder 50 år. Jamen
hvad er så mere naturligt end at
fylde byen med grise?

Det er i hvert fåld, hvad Frede-
rikssund lnitiativråd har gjort. De
har  købt  100  grise  i  glasfiber  og
derefter solgt dem til erhvervsdri-
vende og privatpersoner for 3000

b¥e°vneetrupdrs.ms;yri.etGEsieoked:rk:££:tt
nere eller købeme selv, og nu står
eller hænger  de rundt  omkring i
Fred-erikssund. Det er ikke en ret
stor by, og derfor kan man typisk
- uanset hvor man befinder  sig i
byen - se to-tre grise.

Virkningen  er lidt vanskelig at
beskrive. Underligt, er måske det
første ord, der fdder 6n ind.

Sært, måske.

SÆRnMmR    .'-`-`   ~'r
MED I SPILLET
Festligt er det i hvert fåld, men et
enkelt spørgsmål presser sig på:

- Huorfor?
- Vi har jo Særimner med i vi-

kingespillet.   Det  er  grisen,   som
man kan blive ved med  at  skære
af,  fortæller  Bert  Wålter,  der  er
med i lnitiativrådet.

- Så derfor haT 1 fyldt byen rræd
grise?

he-ddJearh'Ifitsi#1fåsåJ;o',aotgnåvrvik=;åeu-
spillene  har  50-års  jubilæum,  så
skulle vi stramme baldeme og fin-
de på noget.

- 0g så f;andt 1 på ai ftlde Fre-
derikssund med grise?

- Ja, jeg var  med  min  kone på

it#u±bp`irg,:ggg¥..::ååj?ås::dsigl::E
(Herefter følger en længe.re ud-

redning om problemer med den ty-
ske  autobahn  og att;raktive  alter-
native 'veje  i  Tyskland,  som  ikke
skal refereres her.)

-  ..`.  og så var  der  malede  vild-
svin over det hele i Ldneburg. De
fejrede    1000-års   jubilæum,    og

Er:ån?i;;åei:e:ek.Tj:Jå:;n#f-'åsåd:T
siger Bert Wdter.

J- JENSEN
AUKTIONARIUS

:nEd:e;tns]:be¥;å:f:ØS:sg:=:ås:±aaE:Låmdee€
kæmpede  for  sagen,  og  efterhån-
den tog Handelsstandsforeningen
den til sig. Den har sammen med
privatpersoner postet omkring en
halv million kroner i projektet.

- I starten var det svært at sæl-
ge grisene. Men heldigvis lykkedes
det  at  komme  af  med  dem  alle
sammen,  og nu  er  det  sådan,  at
folk spørger, hvorfor den eller den
forretning  £ÆÆe  har  en  gris,  siger
Bert   Wdter   med   begejstring   i
stemmen.

Allersmukkest er det måske, at
køberne  af grisene  slet  ikke  ejer
dem. Samtlige grise vil blive sat på
auktion 4. august med komiker og
tv-vært Amin Jensen som auktio-
narius.  Eftersom nogle af grisene
er    udsmykket    af    anerkendte
kunstnere,  kan  de  nok indbringe
en høj pris. Ikke mindst fordi nog-
le af de erhvervsdrivende, der har
købt en gris, er fast besluttede på
at få grisen som ejendom. Det kan
nok bringe buddene op.

Overskuddet fra auktionen skål
gå til en 'fomøjelig kunstfond, der
både skal stå for spas  og kultur',
som Bert Wdter formulerer det.

I hvert fald er der både spas og
kultur i Frederikssund lige nu. 0g
en hel del grise,  altså.

Her er Frederikssund
Rådhus. Det er ved at

blive malet af en gris, som
ejes af Malerlauget.

Det er jo helt naturligt.



1

1

'

t

[
!        111-

)
[
'
)

`,



1

L



J



De fleste grise
derikssund.

ser ud til at være ret fornøjede ved at sætte

AF
HANS BJERREG"D
hagar@b.dk

FOTO:
"OMAS WILMANN

Særimner er her skå-
ret i øHver. Den er et
værk af hmstneren
Ole Kortzflu. I bag-

Ed±?r::Em:=::iLEje
smd i disse dage.

Tbyota Frederikssmd

d:nar.:F,e¥tsn¥l=:g
bagg=T:.såFnT.aå

den er skabt
af Ame Ravn.

deres lidt besynderlige præg på Fre-



21.JOW/
€AE\

2-0 0 (

Inge Prier satte i går en ny PurgeT _op på g_risespulpturei? vF¢ Omfartsvejen i Frede-
rikssund. Denførste bolle g{k i stykher under et hæruærk i sidste uge.       Foto: Sara,hDue

Burgergrisene L et
afbyensvartegn
Frederikssund: Kg
til venstre, der står en
griseskulptur, men
hold hænderne på rat-
tet, mens vi kører et
stykke videre ind i gri-
senes verden i Frede-
rikssund. Denne gang
for at høre om skulptør
lnge Prier og hendes
kvaler med griseskulp-
turen i Askelundskryd-
set -et af byens nye
varte8n.
En  opsats  i kraftigt træ, to
glasfibergrise  og en burger-
bolle  af fiber  og  gipsbanda-
8er.

Det er hovedingredienser-

på grund af faren for ko-gal-
skab.

-    Overdrivelse    fremmer

åo:::::|st:|n,a:gsJ;eegkå]:rgeptå:
hvad jeg  skulle  lave,  og  så
kom  den  her  id6,  fortæller
lnge Prier, der har haft flere
skægge oplevelser i arbejdet
med skulturen.

-  Naboerne  troede,  vi  var
blevet bindegale, da skulptu-
ren stod klar i vores have på
Strandhøjen    i    Frederiks-
sund,  og  nede  på  apoteket
kan de ikke forstå, at jeg nu

igerng;åi:eb:aå:di#gr:t:frl::
Gipsbandagerne        bliver

brugt  til  at  lave  burgerbol-
1en, og den bolle, der nu be-
finder sig på skulpturen, er
nummer to i rækken. I sidste

hun nu en stor tilhænger af
grise-id6ens virkeliggørelse.-  Jeg  synes,  initiativet  er
flot, og det er dejligt, at man
kan  mødes  på  denne  måde.
Projektet  har  vist,  at  byen
godt  kan  stå  sammen,  når
det gælder og måske  skulle
man  overveje  at  danne  et
kunstnerråd i byen, som kan
komme med forslag, når der
skal ske større udsmykning i
byen, foreslår lnge Prier.

Hun er ikke den første, der
har været inde på, at grisene
burde føre til en mere syste-
matisk dyrkelse af de kreati-
ve   id6er   i   Frederikssund,
men der er endnu kun tale
om strøtanker.

En anden tanke, s6m lnge
Prier er i besiddelse  af, har
ikke  så meget ihed grise  at
gøre, Men det handler ggså
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Burgergrisene i et
afbyensvartegn
Frederikssund: Kg
til venstre, der står en
griseskulptur, men
hold hænderne på rat-
tet, mens vi kører et
stykke videre ind i gri-
senes verden i Frede-
rikssund. Denne gang
for at høre om skulptør
lnge Prier og hendes
kvaler med griseskulp-
turen i Askelundskryd-
set -et af byens nye
varte8n.
En  opsats  i  kraftigt træ, to
glasfibergrise  og en burger-
bolle  af fiber  og gipsbanda-
8er.
` _  _E}et _er. hQv.ed.inLgr±gn_se£-__
ne i  den griseskulptur,  som
siden \grisenes  indtog  i  Fre-
derikssund har stået i Askel-
undskrydset på den hjørne-
grund,   hvor   burgerkæden
MCDonald  i  øjeblikket  byg-
ger på højtryk.

Det er MCDonald, der har
købt de to grise, men det er
skulptør lnge Pi.ier fra Fre-
derikssund, der har udtænkt
id6en og udformet de to grise
-og burgerbollen.

Skulpturen  forestiller  en
gris,  der sidder i en restau-
rant,  og ved  siden  af er  en
griseburger - med en hel gris
under en noget mindre bolle
-  og  det  symboliserer,  ifølge
lnge  Prier,  at  burgerkæden
er gået over til griseburgere

på grund af faren for ko-gal-
skab.

-    Overdrivelse    fremmer
forståelsen, og jeg brugte to
nætter  til  at  spekulere  på,
hvad jeg  skulle  lave,  og  så
kom  den  her  id6,  fortæller
lnge Prier, der har haft flere
skægge oplevelser i arbejdet
med skulturen.

-  Naboerne  troede, vi  var
blevet bindegale, da skulptu-
ren stod klar i vores have på
Strandhøjen    i    Frederiks-
sund,  og  nede  på  apoteket
kan de ikke forstå, at jeg nu
to gange har tømt hylderne
for   gipsbandage,   fortæller
den smilende kunstner.

Gip sb andagerne        bliver
brugt  til  at  lave  burgerbol-
1en, og den bolle, der nu be-
finder sig på skulpturen, er

~_nu_mm_ertoiræ_k_kQn.I_sidste
uge blev skulpturen nemlig
væltet, bollen gik  i  stykker,
og så måtte lnge Prier i gang
en gang til.

Sådant  hærværk  er  ikke
rart for grisene, og slet .ikke
for for lnge Prier, der havde
det skidt med, at kunstvær-
ket lå på jorden. Derfor har
hun nu sørget for, at opsat-
sen nu bliver slået fast med
pæle, så det ikke sker igen.

Opret kunstnerråd
Til trods for at lnge Prier i
begyndelsen af det store gri-
se-projekt   i   Frederikssund
var tæt på at blive kørt helt
ud af grisestien på grund af
et  par  misforståelser,  så  er

hun nu en stor tilhænger af
grise-id6ens virkeliggørelse.

fl.-t,J.eggdseytneersi:,p|itj;;tåTeiae:
kan mødes på denne måde.
Pi`ojektet  har  vist,  at  byen
godt  kan  stå  sammen,  når
det gælder og måske  skulle
man  oveiveje  at  danne  et
kunstnerråd i byen, som kan
komme med forslag, nåi. der
skal ske større udsmykning i
byen, foreslår lnge Pi.ier.

Hun er ikke den første, der
har været inde på, at grisene
burde føre til en mere syste-
matisk dyrkelse af de kreati-
ve   id6er   i   Frederikssund,
men  der er endnu kun tale
om strøtanker.

En anden tanke, s6m lnge
Prier er i besiddelse af, har
ikke  så meget med grise  at
j;øre..  Men det handler|2gE£|
om, at »almindelige« menne-
sker skal mødes med »kunst-
nermiljøerne«.

at.[::gehnaEos#df£ogrk,uq:setrn%=
sti, hvor man på en eller an-
den   måde   synliggører   en
rute, så alle mennesker kan
komme  og  besøge  de  lokale
kunstnere, hvor de arbejder,
siger   lnge   Prier,   der   har
mødt noget lignende i blandt
Odsherred og Nordvestsjæl-
land, hvor hun kommer fra.

Inge    Prier    flyttede    til
Strandhøjen  i  1991, og hun
bor  i  den  kendte  kunstner
Poul    Søndergaards   gamle
ejendom, der har lagt gulv og
rum til en række af Sønder-
gaards arbejder.            sjmo7?



erikssundA
Grisene under hammeren
Frederikssundskulørtegrisesælgesløriagpåauktiontil
forielforfondeni7SparegrisenSærimnerforspasogkultur«
FREDERIKSSUND:   På   lørdag
skal grisen slagtes, ffistes man
til at sige - men den skal sæl-
ges ! På auktion til den højest-
bydende.

Initiativrådets   100  festiige,
farvestrålende  grise,  som  de
seneste måneder har sat sit ef-
tertrykkelige præg på bybine-
det i Frederikssund, går ind i
en  ny  fase  af det  storstilede
Særimner-projekt.Grisenebli-
ver  fi.edag  hjemkaldt  fra  de
mange griserøgtere for at bn-
ve bortsolgt lørdag på en of-
fentlig auktion på Torvet, og
der er lagt op til et timelangt
festligt  og  fomøjeHgt  skue,
når de mange grise kommer
under hammeren.

Kendte auktionariusser

Auktionen  giver  folk  lejlig-
hed ffl for f ørste gang at se de
mangedekoreredegriseisam-
let, broget flok. - Fredag mel-
lem kl. 17 og 23 bliver grisene
afleveret af de respektive røg-
tere  på  auktionspladsen  på
Torvet,  og  her  vil  de  under
opsyn af folk fia Hjemmevær-

net stå natten over og afvente
deres   skæbne  på  lørdagens
auktion.

Grisene bliver bortauktione-
ret ad fire omgange med start
kl.9.30,ogdererhyretkendte
folk til den krævende auktio-
narius-rolle,sombådekanun-
derholde og samtidig få god
gangibuddene.

Forstander   Niels   Elberling
ffa Thorstedlund tager sig af
salget af de f ørste 25 grise; fi.a
kl.  10.30 bortsælger skuespil-
leren Torben Zeller de næste
25,   og  fi.a   kl.   11.30  er  det
stand-up  komikeren,  tv-vær-
ten Amin ]ensen, der svinger
auktionshammeren.

Inden   instruktøren   Pierre
Miehe Renard fia kl. 13 bort-
auktionerer de sidste 25 grise,
bliver der kl. ca. 12.40 sat focus
på  de mange kunstnere, der
har lagt tid og kræfter i arbej-
det med at dekorere grisene.
Først bliver  der lodtrælming
omhovedpræmien,etrejsega-
vekort til 10.m kr., demæst
løftes  sløret for, hvem Frede-
rikssund Avis' læsere har kåret

som hhv. den flotteste og den
sjoveste gris. De pågældende
grisekunstnere får hver 5.000
kr.

AILe kan byde

Det er primært griserøgter-
ne, der forventes at ville byde
på  auktionen,  men  alle  kan
væremedogforsøgeaterhver-
ve sig en af grisene. Af prakti-
ske grunde kræver deltagelse
som  tflbudsgiver  dog  forud-
gående  registrering,  og  det
kan  ske  på  auktionspladsen
fomedelst 20 kr.

0g kommer man ikke hjem
med en rigtig gris, er der alli-
gevel mulighed for at gå der-
ffa med en sjov souverir. Der
er nemlig trykt kunstplakater
med udvalgte grise, og de til
blive solgt i forbindelse med
auktionen. Plakaten er tiykt i
etbegrænsetoplagpå500stk.

Overskuddet  ffa  hele  Særi-
mner-projektet,  incl.  auktio-
nen  på-Iørdag,  tilfalder fim-
den   "Sparegrisen   Særimner
for spas og kultur". Den nær-
mere fordeling af pengene af-
gøres af en fondsbestyrelse på

Stand-up komikeren og
med andre kendte aukti
Tioivet i Frederikssund.

fire: Initiativtager og g
ter Bert Walter, Kåre
fi.a  lnitiativrådet, bor
Knud  8.  Christoffers{
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SUND:   På   lørdag
slagtes, ffistes man
men den skal sæl-
tion til den højest-

dets   100  fesdige,
Lde  grise,  som  de
neder har sat sit ef-
[e præg på bybille-
rikssund, går ind i
af det  storstilede

trojekt.Grisenebh-
hjemkaldt  ffa  de
erøgtere for at bli-
t lørdag på en of-
don på Torvet, og
op til et timelangt
fomøjeligt  skue,
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L  giver  folk  lejlig-
ørste gang at se de
>reredegriseisam-
]ok. - Fredag mel-
g 23 bliver grisene
de respektive røg-
ktionspladsen  på
her  vfl  de  under
k ffa Hjemmevær-

net stå natten over og af\rente
deres   skæbne  på  lørdagens
auktion.

Grisene bliver bortauktione-
ret ad fire omgange med start
kl.9.30,ogdererhyretkendte
folk til den krævende auktio-
narius-rolle,sombådekanun-
derholde og samtidig få god
gangibuddene.

Forstander   Niels   Elberling
ffa Thorstedlund tager sig af
salget af de første 25 grise; fi.a
kl.  10.30 bortsælger skuespfl-
leren Torben Zeller de næste
25,  og  fia   kl.   11.30  er  det
stand-up  komikeren,  tv-vær-
ten Amin ]ensen, der svinger
auktionshammeren.

Inden   instruktøren   Piene
Miehe Renard ffa kl.  13 bort-
auktionerer de sidste 25 grise,
bliver der kl. ca. 12.40 sat focus
på  de mange  kunstnere, der
har lagt tid og kræfter i arbej-
det med at dekorere grisene.
Først bliuer  der lodtrælming
omhovedpræmien,etrejsega-
vekort til  10.000 kr., demæst
løftes  sløret for, hvem Frede-
rikssund Avis' læsere har kåret

som hhv. den flotteste og den
sjoveste gris. De pågældende
grisekunstnere får hver 5.000
kr.

ALLe kan byde

Det er primært griserøgter-
ne, der forventes at ville byde
på  auktionen,  men  alle  kan
væremedogforsøgeaterhver-
ve sig en af grisene. Af prakti-
ske grunde kræver deltagelse
som  tilbudsgiver  dog  forud-
gående  registrering,  og  det
kan  ske  på  auktionspladsen
fomedelst 20 kr.

0g kommer man ikke hjem
med en rigtig gris, er der alli-
gevel mulighed for at gå der-
fi.a med en sjov souvenir. Der
er nemlig trykt kunstplakater
med udvalgte grise, og de ril
blive solgt i forbindelse med
auktionen. Plakaten er trykt i
etbegrænsetoplagpå500stk.

Overskuddet  ffa  hele  Særi-
mner-projektet,  incl.  auktio-
nen på-Iørdag,  tilfalder fon-
den   "Sparegrisen   Særimner
for spas og kultur". Den nær-
mere fordeling af pengene af-
gøres af en fondsbestyrelse på

Stand-up komikeren og tv-værten Amin Jensen skal lørdag sammen
med andne kendte auktionariusser forsøge sig som grisesælger på
T;orvet i Frederikssund.

fire: Initiativtager og griserøg-     Andr€  Wilhelmsen,  formand
ter Bert walter, Kåre olofson     for Handelsstandsforeningen.
ffa  lnitiativrådet, borgmester                                                     Ø. L.
Knud  8.  Christoffersen  samt


